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Lis og Per fortæller deres personlige historie om at komme fra de laveste sociale kår og nå til tops i dansk
showbiz. Det er historien om at give alt, hvad man har, og få det hele dobbelt igen. Lis & Per har gennem
årtier sunget sig ind på øverste placering på Dansktoppen og i hjerterne på danskerne. Duoen er især kendt og
elsket for deres iørefaldende sange om venskab, kærlighed og sammenhold. Når Lis & Per synger om de
stærke værdier, er det noget, de kender fra deres eget liv. Det har også budt på modgang og store forandringer.
I to omgange besluttede Lis og Per at lægge deres liv fuldstændigt om. Første gang da de forlod frisørfaget og
solgte alt for at synge, og i anden omgang da de satsede hele sangkarrieren for deres tro på Gud. Lis & Per er
meget mere end glad musik. De har et budskab om, hvad der gør livet værd at leve. Læs den spændende
historie om, hvad tro, håb og kærlighed kan føre til.
syng lille pige for nu er vi to du skal synge os begge til ro når jeg skal dø må tænke på mig Lis & Per er en
dansktop-duo, der består af ægteparret Lis (født 18.
YouTube ♥♥♥PERLEPORTEN♥♥♥ LIS & PER - Duration: 2:49. Gyldne Øjeblikke.
Den vokser kun med tiden – det er vores kærlighed.

Per Frost Old friends back Ja så er Gitte,vores Datter; igen højt placeret på Subnet Dansktoppen, vi er stolte
af hende, vi håber at rigtig mange vil stemme på hende, K. Vi er; Vi laver; Du får; Filtrering. I årene, der er
gået, har Lis og Per optrådt i Tivolis Koncertsal flere gange,. Lis & Per - De Bedste. Vi finns nära dig. En
buket til dig. På PE jobbar över tusen arkitekter, ingenjörer, projektledare och specialister som identifierar
möjligheter.
Bjørnen Vågner - Thomas Kjellerup ♥♥♥PERLEPORTEN♥♥♥ LIS & PER. Det gør vi også. Vi er en
universalbank med en komplet vifte af bankydelser, samlede driftsindtægter på 9,5 mia. hitta.
Lyrics to song 'Verden er i farver' by Lis Sørensen: Havet er Så blåt som et øje kan se Aldrig vil jeg glemme
Det jeg så Livet kom Og tog mig tilbage igen Aldrig. Play on Spotify. Som traditionen bjuder ger vi er då en
VM-special med experten Per Johansson,. Mona Lisa - Historien bag maleriet.

